ZITTING VAN 10.02.2015
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, E. Janssens, , H. Princen,
C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: G. Druyts, A. Vorstenbosch, L. Dotremont, Raadsleden.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.01.2015.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 13.01.2015 goed.

Stemmen voor : allen, behalve raadslid A. Van den Steen die zich onthoudt.
2.Gemeentefinanciën : goedkeuring aanpassing gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel
Besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot
de opmaak van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het bijgevoegde aangepaste meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de toelichting door de financieel beheerder en de schepen van financiën;
Raadslid H. Princen verklaart dat in 2014 de aflossing van de schulden 850.000 bedroeg
en dat dit in 2019 1.020.000 zal bedragen : een aanzienlijke stijging. De
autofinancieringsmarge blijft wel steeds positief maar gaat ook sterk dalen.
Vervolgens legt de financieel beheerder uit hoe op p 77 het financiële draagvlak
berekend wordt.
Raadslid H. Princen stelt zich de vraag of de belasting op de inname van het openbaar
domein, met een opbrengst van nauwelijks iets meer dan 4.000 € wel zinvol is.
De burgemeester antwoordt hierop dat het vooral de bedoeling is om hinder te beperken
en dat het een belangrijk controlemiddel is om op te volgen wie welke werken uitvoert.
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Raadslid L. Fuchs stelt vast dat de gemeente een enorme schuld heeft, ver boven het
gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten. Bovendien wordt de schuld niet afgebouwd.
Het lenen op korte termijn is altijd een risico: wat als de rente opnieuw gaat stijgen?
Schepen F. Francart antwoordt hierop dat de realiteit anders is: de rente daalt nog
verder. We bewaken dit alles nauwgezet: als de rente toch zou gaan stijgen zullen we op
een bepaald weloverwogen moment overschakelen op langere termijnleningen.
De financieel beheerder voegt hieraan toe dat de gemeente bij Belfius met vaste
annuïteiten leent, m.a.w. als de rente laag staat lossen we meer af. Er wordt dus wel
degelijk aan schuldafbouw gedaan.
Raadslid L. Fuchs verwacht meer van een gemeentebestuur.
De burgemeester antwoordt hierop dat hij dit al dertig jaar hoort. We doen heel veel
investeringen en potten ons geld niet op. De mensen komen maar al te graag in onze
aantrekkelijke gemeente wonen, ze krijgen hier veel in de plaats voor hun
gemeentebelastingen.

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, E. Janssens, Onthoudingen : L. Buccauw,
H. Princen, C. Vangoidsenhoven– Stemmen tegen: L. Fuchs en A. Van den Steen
BESLUIT
art. 1 Het aangepaste gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd.
art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.

3. Gemeentefinanciën : goedkeuring gemeentelijk budget 2015
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel
Besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot
de opmaak van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het bijgevoegde gemeentelijk budget 2015 ;
Gelet op de toelichting door de financieel beheerder en de schepen van financiën;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, E. Janssens, L. Buccauw, Onthoudingen :
H. Princen, C. Vangoidsenhoven , L. Fuchs en A. Van den Steen – Stemmen tegen: 0
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BESLUIT
art. 1 Het gemeentelijk budget 2015 wordt goedgekeurd.
art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.

4. Gemeentefinanciën : kennisneming collegebesluit 29.12.2014 tot goedkeuring van
interne kredietaanpassing
Gelet op de desbetreffende toepasselijke artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het collegebesluit 29.12.2014 tot goedkeuring van een interne
kredietaanpassing en bijhorende stukken;
Op voorstel van schepen financiën Fred Francart;
DE RAAD neemt kennis het collegebesluit 29.12.2014 tot goedkeuring van
interne kredietaanpassing.

5. OCMW-vereniging SOCIAL : goedkeuring meerjarenplan
DE RAAD,
Gelet op het bijgevoegde meerjarenplan 2015-2019 van SOCiAL.
Overwegende dat voldaan wordt aan de evenwichtsvoorwaarden (resultaat op kasbasis
en autofinancieringsmarge).
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, inz. art.146 - 148.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel
Besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens
de beheers- en beleidscyclus.
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2014 – 2019 en de budgetten 2015 volgens de beleids- en
beheerscyclus.
Gelet op de bijgevoegde omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 betreffende de
toezichtsprocedures beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht –
aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4: de gemeenteraden keuren het meerjarenplan
goed; de raad voor maatschappelijk welzijn heeft daarbij geen formele rol te vervullen
volgens de decretale bepalingen.
Gelet op de bijgevoegde beslissing van de Algemene Vergadering SOCiAL van 6 januari
2015 .
Besluit :
Art 1. De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2015 -2019 van SOCiAL (OCMWvereniging Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW decreet) goed.
Art 2. Afschrift van deze beslissing zal aan de Algemene Vergadering van SOCiAL en de
provinciegouverneur toegezonden worden.

6. OCMW-vereniging SOCIAL : kennisneming budget 2015
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DE RAAD
Gelet op het bijgevoegde budget 2015 van SOCiAL, bevattende de beleidsnota, de
financiële nota en de toelichting.
Overwegende dat het budget 2015 past binnen het meerjarenplan 2015 – 2019.
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel
Besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2014 – 2019 en de budgetten 2015 volgens de beleids- en
beheerscyclus.
Gelet op de bijgevoegde omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 betreffende de
toezichtsprocedures beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht –
aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4;
Gelet op de bijgevoegde beslissing van de Algemene Vergadering SOCiAL van 6 januari
2015 .
Besluit :
Art 1. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van SOCiAL (OCMWvereniging Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW decreet).
Art 2. Afschrift van deze beslissing zal aan de Algemene Vergadering van SOCiAL en de
provinciegouverneur toegezonden worden.

7. GBS: aanpassing capaciteitsbepaling.,
DE RAAD
Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Juridische grondslag
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, artikel 21;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12.06.2012 tot goedkeuring van het
schoolreglement;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Gelet op het overleg in de schoolraad van 3 juni 2014
Considerans
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit kan verfijnen voor de kleuterschool per
geboortejaar en voor de lagere school per leerjaar;
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Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats
maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang
komen (geen pedagogische luxe);
Overwegende dat de veiligheid van de kinderen anders in het gedrang komt;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch
bepaalde leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997
art.37novies §5).
Overwegende dat het schoolbestuur tijdens de lopende inschrijvingsperiode kan
verhogen,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Stemming
BESLUIT:
Artikel 1
Capaciteitsbepaling
§1 De capaciteit wordt vanaf 15 juni 2014, verhoogt tot volgende maximumaantallen
o
o

o

GBS Hoegaarden - Doelstraat 76 - 3320 Hoegaarden
Kleuterschool:
125
28 kleuters per geboortejaar ( i.p.v. 25 kleuters )
Lagere school:
300
48 kinderen per leerjaar ( i.p.v. 45 kinderen )
Gemeentelijke Kleuterschool Outgaarden - Brugstraat 20 - 3321 Outgaarden
Kleuterschool:
65
( geen verfijning per geboortejaar )
Totale capaciteit:

490

De capaciteit wordt elk schooljaar voor de inschrijvingsperiode aangepast als
volgt:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

66 → 48
72 → 48
72 → 48
72 → 48
72 → 48

3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

48 → 72
48 → 72
48 → 72
48 → 72

§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt via een brief aan de ouders, de website
van de school en de afsprakennota.
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§3 Anderstalige nieuwkomers : capaciteitsbeperking van maximum 8 anderstalige
nieuwkomers.
Artikel 2
De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximum
capaciteit bereikt is.

Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Luc Buccauw, SPAfractie.
1.

Steegje in de Valleistraat

Betreft het steegje in de Valleistraat tussen de huisnummers 12 en 14 in Hoegaarden:
Dit steegje ligt er verloederd bij en is bovenaan dichtgewassen met struiken en andere
vuiligheid.
Wie is verantwoordelijk voor het onderhouden ervan .
Graag antwoord.
De burgemeester antwoordt dat dit steegje afgeschaft is en dat de dienst ruimtelijke
ordening nu uitzoekt onder welke voorwaarden dit afgeschaft is. Tot nu toe heeft de
gemeente steeds het onderhoud gedaan.

Bijkomende agendapunten ingediend door raadslid Liselore Fuchs,
NVA-fractie.
1.
HondenPOEPweide
Ik hoor steeds meer klachten over hondenpoep in de straten. En, bewust of onbewust, ik
zie ook veel meer in de straten liggen. De afvalbakjes worden niet door iedereen correct
gebruikt. Af en toe gooien mensen hun zakje gewoon in de riolering
a)

Wat is jullie ondervinding? Worden de afvalbakjes voldoende gebruikt? Hoe vaak
moeten ze geledigd worden

b)
Is het niet tijd terug een sensibiliseringsactie te starten? Dit kan eventueel via de
MAR.
De burgemeester antwoordt dat er 8 hondenpoepbuizen zijn, die wekelijks leeggemaakt
worden. Sommige mensen gebruiken de hondenpoepbuizen niet voor hun dieren. Een
hondenpoepweide zal daar niets aan veranderen. In Hoegaarden moet je nergens ver
stappen om in het veld te komen met de hond.
2.
Windpark e40
Iedereen in Hoegaarden is op de hoogte van de plannen van Storm en Elicio om 13
windturbines te plaatsen op Hoegaards grondgebied. Een aanzienlijk deel van het totaal
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van 30 windturbines. Tot op heden heeft het gemeentebestuur zich niet uitgesproken in
deze kwestie en is het punt ook nog niet op de gemeenteraad gekomen. N-VA
Hoegaarden ziet zich dan ook genoodzaakt het punt zelf op de agenda te plaatsen.
a)
Waarom werd de verwijzing naar de mogelijkheid om opmerkingen op het MER te
formuleren na enkele dagen al van de homepagina van de gemeentewebsite gehaald?
Men moest al echt gaan zoeken om het nog terug te vinden.
b)
Waarom werd er niet meer ruchtbaarheid aan gegeven bijvoorbeeld via het
gemeentelijk infoblad of via een aparte flyer.
c)

Wat zijn de opmerkingen van het gemeentebestuur op de MER kennisgevingsnota?

d)
Is de bespreking hiervan voorzien op de agenda van de gemeenteraad? Zo neen,
waarom niet gezien het belang ervan voor haar inwoners?
e)

Plant het gemeentebestuur een infosessie om haar inwoners in te lichten?

f)
Heeft het gemeentebestuur de verschillende opmerkingen op de MER
kennisgevingsnota gelezen? Wat is jullie reactie hierop?
g)
Wanneer zal het gemeentebestuur een standpunt innemen? Andere gemeentes
kunnen dit wel doen waarom niet in Hoegaarden?
h)

Is Hoegaarden van plan om te participeren in het windmolenpark?

i)
Zal het gemeentebestuur met het oog op het windpark het Nood- en
Interventieplan aanpassen? Recent zijn er weer enkele zware ongevallen
j)
Zullen de omwonenden ook voordelen halen uit de plaatsing van de windturbines
of dragen zij enkel de lasten?
k)
In Vlaams-Brabant is er maar 2,2 procent van de totale oppervlakte geschikt voor
windturbines. Het lijkt dan ook aan te raden dat er wordt gekeken naar alternatieven.
De energiekansenatlas van de provincie wordt eind 2015 verwacht. Waarom kan het
gemeentebestuur het beslissingsproces geen halt toeroepen totdat de energiekansenatlas
meer inzicht verschaft?
l)
In Nederland zijn er gemeentebesturen veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding voor de minwaarden die windturbines creëren op woonhuizen. Houdt
het gemeentebestuur van Hoegaarden hier rekening mee?
m) Wie zal binnen de gemeente dit dossier verder opvolgen en bij wie kunnen de
mensen terecht met vragen en opmerkingen?
De burgemeester antwoordt dat de gemeente de kennisgevingsnota op de voorgeschrven
wijze werd kenbaar gemaakt voor de bevolking en dat alle opmerkingen tijdig werden
doorgestuurd naar de bevoegde instanties. Verder is er nog helemaal geen dossier en kan
de gemeente dus geen uitspraken doen hieromtrent.
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3.
Nachtwinkel Tiensestraat
Op de gemeenteraad van november heb ik de problematiek van de nachtwinkel op de
agenda geplaatst. Er werd me toen verteld dat ik als gemeenteraadslid mijn
verantwoordelijkheid moet opnemen. Ik stel me hierbij de volgende vragen:
Wat zijn juist de verantwoordelijkheden van een gemeenteraadslid in zulke situaties?
Wat zijn juist de verantwoordelijkheden van een burgemeester zulke situaties?
De burgemeester antwoordt dat er geen meldingen of klachten zijn, voor mij is dit
dossier afgesloten.
Raadslid L Fuchs repliceert hierop dat er nog wel klachten zullen volgen.

Bijkomende agendapunten ingediend door raadslid Herwig Princen
VLD-fractie.
1.Bespreking van openingsuren gemeentehuis
Gezien de beperking van openinguren als doorgevoerd vanaf 1 januari 2015 stellen wij
vast dat heel wat inwoners geconfronteerd worden met lange wachttijden bij het
afwerken / aanmelden van hun dossier. Onze vraag is om beter rekening te houden met
de verwachtingen van onze bevolking en de openingsuren te verruimen zodanig dat
iedereen in de mogelijkheid is om zich aan te bieden op het gemeentehuis zonder
geconfronteerd te worden met extra lange wachtijden (overwegen tot een verruiming
avonddienst, herinvoeren zaterdagdienst)
De burgemeester antwoordt dat er intussen een PC is bijgeplaatst aan het loket,
bovendien zijn er normaal nu steeds drie medewerkers aanwezig in de dienst
burgerzaken. Sporadisch gebeurt het dat er technisch wat fout loopt, bijvoorbeeld bij het
nemen van vingerafdrukken. Dit resulteert soms in wat langere wachttijden.
De zaterdagvoormiddagopening werd afgeschaft omdat er na onderzoek, bleek dat er niet
zoveel klanten waren op zaterdagvoormiddag (gemiddeld 26 gedurende 3 uur).
2.Gemeentelijk Infoblad - voorstelling activiteiten verenigingen
Layout van het huidige info-blad is niet bevorderlijk bij het voorstellen van activiteiten
van ons verenigingsleven. Onze vraag is om opnieuw in het info-blad de nodige ruimte te
voorzien en aandacht te besteden wat al onze verenigingen moet toelaten hun
activiteiten op een gepaste manier voor te stellen en te promoten bij de bevolking.
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat UIT er niet slaagt om de affiches automatisch
inpasbaar te maken. In de info zullen de aankondigingen op een verzorgde wijze
afgedrukt worden, zonder affiches evenwel. Op de website zullen de affiches wel te zien
zijn.
Voor de verenigingen werd er opleiding voorzien voor het inbrengen van een activiteit in
de UIT-kalender. De eerste keer dat men dit doet is het niet zo eenvoudig, daarna
verloopt het vlot.
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*** De zitting wordt gesloten om 21u33 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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